ສາທາລະນະລ ັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊ ົນລາວ
ສ ັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິ ປະໄຕ ເອກະພາບ ວ ັດທະນາຖາວອນ
-----000----ເລກທ່ 04/ ທຫລ / 2005

ທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ

ໍ້ ົກລ ົງ
ຂຕ
ກຽ່ ວກ ັບການມອບສິດ ໃຫທ
ຸ ໆສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຂອງລ ັດ
ໍ້ ກ
ອອກໃບອະນຸຍາດດາເນນທຸລະກິດຮາໍ້ ນແລກປຽ່ ນເງິນຕາຕາ່ ງປະເທດ
-

ອງຕາມກ ົດໝາຍວາ່ ດວ
ໍ້ ຍທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວສະບ ັບເລກທ່ 05/ພສຊ ລ ົງວ ັນ
ທ່ : 14 ຕຸລາ 1999,

-

ອງຕາມລ ັດທະບ ັນຢັດຂອງປະທານປະເທດ ສປປລາວ ວາ່ ດວ
ໍ້ ຍການຄມ
ໍ້ ຄອງ ເງິນຕາ
ຕາ່ ງ ປະເທດ ແລະ ວ ັດຖຸມຄາ່ ສະບ ັບເລກທ່ 01/ສປປ ລ ົງວ ັນທ່ : 09 ສິງຫາ 2002,
່ ັ ກາ່ ວສະບ ັບເລກທ່ :02/ທຫລ
ບ ົດແນະ ນາກຽ່ ວກ ັນການຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດລ ັດທະບ ັນຍ ັດດງ
ັ ໍ້
ລ ົງວ ັນທ່ :29 ກ ັນຍາ 2003 ແລະ ຄາແນະນາເພ່ ມເຕມເລກທ່ 01/ທຫລ ລ ົງວ ັນທ່
05/02/04.

-

ອງຕາມກ ົດລະບຽບຄມ
ໍ້ ຄອງຮາໍ້ ນແລກປຽ່ ນເງິນຕາ, ສະບ ັບເລກທ່ 02/ທຫລ ລ ົງວ ັນທ່
06 ສງຫາ 2004.

-

ອງຕາມບ ົດແນະນາກຽ່ ວກ ັບການເຄ່ ອນໄຫວໜວ
່ ຍແລກປຽ່ ນເງິນຕາຂອງທະນາຄານ
ທຸລະ ກິດສະບ ັບເລກທ 03/ທຫລ ລ ົງວ ັນທ່ 06 ສງຫາ 2004.
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ມອບສິດໃຫສ
ັ ໍ້ ແ
ໍ້ າຂາທະນາຄານການຄາໍ້ ຕາ່ ງປະເທດລາວ ທ່ ຕງຢ
່ ຂວງສະຫວ ັນ
ນະ ເຂດແລະແຂວງຄາມວນອອກໃບອະນຸ
ຍາດດາເງິນທຸລະກິດໃຫຮ
່
ໍ້ າໍ້ ນແລກປຽ່ ນ
ຸ ສວ
ເງິນ ຕາຕາ່ ງປະເທດເອກະຊ ົນ, ລວມໝ ່ ຫ ຮຸ
ໍ້ ນ
່ ນທ່ ຕງັ ໍ້ ໃນບ ັນດາ ແຂວງ
່ ັ ກາ່ ວ.
ດງ

ມາດຕາ2:

ມອບສິດໃຫສ
ັ ໍ້ ແ
ໍ້ າຂາທະນາຄານພັດທະນາລາວທ່ ຕງຢ
່ ຂວງຫົວພັນແລະແຂວງ ຊຽງ
ຂວາງ ອອກໃບອະນຸຍາດດາເນນທຸລະກິດໃຫຮ
ໍ້ າໍ້ ນແລກປຽ່ ນເງິນຕາ ຕາ່ ງປະເທດ
່ ັ ກາ່ ວ,
ຸ ສວ
ເອກະຊ ົນ, ລວມໝຫ
ັ ໍ້ ຸ
່ ຮຸ
ໍ້ ນ
່ ນທ່ ຕງຢ
່ ໃນບ ັນດາແຂວງດງ

ມາດຕາ3:

ການຂະຫຍາຍຮາໍ້ ນແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງທະນາຄານທຸລະກິດເອງ ແລະໜວ
່ ຍ
ຕ ົວ ແທນແລກປຽ່ ນເງິນຕາຂອງຕ ົນແມນ
ານ ັກ
ັ ໍ້
່ ໃຫປ
ໍ້ ະຕິບ ັດຕາມຂນຕອນຂອງສ
ງານ ໃຫຍວ
່ າງອອກ.
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ບ ັນດາທະນາຄານທຸລະກິດທ່ ໄດຮ
ບ ັດ
ັ ໍ້
ໍ້ ັບມອບສິດມໜາໍ້ ທ່ ລາຍງານຈ ັດຕງປະຕິ
ໃຫກ
ໍ້ ົມ ເງິນຕາຕາ່ ງປະເທດຕາມລະບຽບຄມ
ໍ້ ຄອງຮາໍ້ ນແລກປ່ຽນເງິນຕາຕາ່ ງປະ
ໍ້ ງວດ.
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່ ະ ເດອນຢາ່ ງເຂັມ

ມາດຕາ5:

ໍ້ ົກລ ົງສະບ ັບນມ
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